
Milí bratia a sestry! 

Ponúkame Vám možnosť objednania kníh, tak ako ste boli zvyknutí každoročne v našom cirkevnom zbore. 

Ponuku kníh Vám chceme priblížiť aj prostredníctvom krátkeho informačného letáku. V priebehu mesiaca 

október je možné si knihy prezrieť po skončení Služieb Božích pred evanjelickým kostolom v Novom 

Meste nad Váhom. Knižky môžete objednávať najneskôr do 31.10.2021: 

e-mailom : sovisova.timea@gmail.com 

telefonicky: 0918 974 144 

osobne : v nedeľu po skončení Služieb Božích pred evanjelickým kostolom 

O mieste a čase prevzatia kníh budete informovaní prostredníctvom oznamov na Službách Božích a na 

našej webovej stránke www.ecavnm.sk. Platbu za knihy uskutočníte pri prevzatí.  

Prajeme Vám pokojné, požehnané dni! 

 

1.100 SPÔSOBOV AKO MILOVAŤ SVOJU DCÉRU 
Autor: Matt a Lisa Jacobson  

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 188  

Cena: 9,00 Eur  

O knihe: Ste rodičmi dcéry a pýtate sa, ako je možné rozvíjať a udržiavať s ňou láskyplný 

trvalý vzťah? Premýšľate, ako by ste mohli zotrvávať blízko jej srdca postupne v 

priebehu rokov, aj keď bude staršia? Ako zdroj inšpirácie vám poslúži kniha 100 spôsobov, ako milovať 

svoju dcéru, ktorá vám našepká, čo robiť, čo hovoriť a ako sa správať k vašej dcére v akomkoľvek veku.  

Autormi knihy sú Matt a Lisa Jacobsonovci, rodičia ôsmich detí, z toho štyroch dcér, ktorých rady a 

odporúčania vás navedú na spôsob, ako dosiahnuť to najlepšie vo vašom vzájomnom vzťahu nielen pre 

aktuálny okamih, ale aj pre budúcnosť. 

 

2.12 SPÔSOBOV AKO ŤA MENÍ MOBIL 
Autor : Reinke Tony  

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:240  

Cena: 10,20 Eur  

O knihe: Behom niekoľkých rokov od jeho prvého odhalenia sa smartfón stal súčasťou 

každého jedného dňa našich životov. Nikdy nie je offline, vždy je na dosah ruky. 

Vlastníme čarovný prútik technologickej sily, ktorú len sčasti dokážeme pochopiť. 

Avšak prináša so sebou nové záhady. Sme prepojení najviac, ako sa len dá, no sme od seba stále viac 

vzdialení. Nemôžeme byť už o nič efektívnejší, pritom sme nikdy neboli tak veľmi rozptyľovaní. 

Inšpirovaný viacerými úvahami, verejnými štúdiami a vlastným výskumom, spisovateľ Tony Reinke 

identifikoval dvanásť účinných spôsobov, ako nás menia naše smartfóny, dobrým aj zlým smerom. Reinke 

nás volá k tomu, aby sme si pestovali múdre postoje a zdravé návyky v tejto digitálnej dobe. Povzbudzuje 

nás k tomu, aby sme čo najviac využili všetky dostupné požehnania, vyhýbali sa najrôznejším nástrahám a 

múdro spravovali ten najmocnejší nástroj prepojenia ľudí, ktorý bol kedy vytvorený. 

3.7 DNÍ, KTORÉ ROZDEĽUJÚ SVET 
Autor : John C.Lennox 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:215 

Cena: 11,20 Eur  

O knihe: Mnohí ľudia považujú knihu Genezis za menej zrozumiteľnú, ba hlúpu, či 

nevedeckú. Niektorí z týchto dôvodov ani nezvažujú, aby mohli prijať kresťanskú vieru. 

No a dokonca aj niektorí kresťania, ktorí Bibliu berú vážne, nesúhlasia s tým, ako 

vysvetľuje stvorenie. 

mailto:sovisova.timea@gmail.com
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John C. Lennox napísal práve pre všetkých takýchto ľudí knihu 7 dní, ktoré rozdeľujú svet. On a aj ďalší 

ľudia z oblastí vedy sú presvedčení, že keďže je Boh tvorcom Biblie aj vesmíru, musí existovať aj súlad 

medzi správnou interpretáciou biblických údajov a správnou interpretáciou vedeckých údajov. A veda Jeho 

existenciu naozaj potvrdzuje. 

V knihe nájdete päť kapitol: Naozaj sa točí? Poučenie z histórie. Naozaj sa točí? Poučenie o Písme. Naozaj 

je stará? Dni stvorenia. Ľudské bytosti: špeciálne stvorenia?Odkaz prvej kapitoly knihy Genezis a päť 

nemenej dôležitých príloh: Stručné pozadie knihy Genezis. Teória vesmírneho chrámu. Počiatok podľa 

knihy Genezis a modernej vedy. Dva rôzne príbehy o stvorení. Teistická evolúcia a Boh medzier. 

 

4. AKO SOM SA STALA PANI LEWISOVOU 
Autor : Patti Callahanová 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2020 

Počet strán:440 

Cena: 14,00 Eur  

O knihe: Patti Callahanová vo svojom najnovšom historickom románe Ako som sa stala 

pani Lewisovou, nanovo vytvára svet Joy Davidman a C. S. Lewisa. Keď si poetka a 

spisovateľka Joy Davidmanová začala písať s C.S.Lewisom, známym ako Jack, 

nehľadala lásku, ale odpovede na duchovné otázky. Láska, ostatne, jej rozpadávajúce manželstvo už dávno 

nedržala pokope. Joy mala pocit, že všetko, čo z New Yorku pozná, musí byť tomuto členovi váženej 

oxfordskej spoločnosti a autorovi jej milovanej Narnie cudzie, prostredníctvom listov sa však predsa len 

zblížili. No a tak sa Joy vydala na cestu za najväčším dobrodružstvom svojho života: z Ameriky odcestovala 

do Anglicka, potom sa vrátila, čelila manželskej kríze a chudobe, objavila priateľstvo a vieru a nakoniec aj 

lásku, ktorú nedokázala zničiť ani hrozba smrti. 

Ako som sa stala pani Lewisovou je fascinujúci historický román, ktorý nám zároveň poskytuje aj náhľad 

do života človeka, ktorý sa živí písaním. Predovšetkým je to však ľúbostný príbeh – príbeh o láske k 

literatúre a myšlienkam a o láske medzi manželom a manželkou, ktorá nakoniec predsa len nebola až taká 

nemožná. 

 

5.BREMENO SLÁVY 
Autor : C.S.Lewis 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2020 

Počet strán:304 

Cena: 11,30 Eur  

O knihe: Kniha Bremeno slávy a iné eseje, ktorej autorom je najdôležitejší kresťanský 

spisovateľ 20. storočia C. S. Lewis, obsahuje deväť kázní, ktoré napísal počas druhej 

svetovej vojny. Publikácia ponúka duchovné vedenie, inšpiráciu, ale aj súcitnú obhajobu 

kresťanskej viery v čase veľkých pochybností.  

Prvé slovenské vydanie takejto zbierky obsahuje: Bulverizmus alebo „Ako (ne)myslíme v dvadsiatom 

storočí“,  Účinnosť modlitby, Slony a peľ papradí, Boh na lavici obžalovaných, „Odporná červená 

vodička“, Teória humánneho trestu, Užší kruh, Je teológia poéziou?, Všetko sa začalo obrazom..., Zázraky, 

Mýtus sa stal skutočnosťou, O čítaní starých kníh, Naša viera a mimozemské civilizácie, Náboženstvo: 

realita alebo náhrada?, Krutodlakov prípitok, Prerieknutie, Pokusy na živých tvoroch, Prečo nie som 

pacifista, Bremeno slávy. 

 

6.ČÍSLO LÁSKY 
Autor : Roseanna M.Whiteová 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:368 

Cena: 11,20 Eur  

O knihe: Kniha Číslo lásky sa dá čítať ako samostatné dielo autorky Roseanne M. 

Whiteovej. Ak vás však zaujala jej predchádzajúca séria Tiene nad Anglickom, potom vás 

opätovné stretnutie s postami z danej série určite poteší.  

https://www.kumran.sk/autor/8595-roseanna-m-whiteova


Tri roky od začiatku prvej svetovej vojny je najväčšou výhodou Anglicka ich spravodajská sieť – agenti v 

teréne, riskujúci svoje životy kvôli zhromažďovaniu informácií, a dešifrovači kódov schopní rozlúštiť 

každý nemecký telegram. Margot De Wilde sa darí v prostredí tajnej Miestnosti 40, kde trávi dni 

dešifrovaním zachytených správ. Keď sa jej však svet obráti naruby neočakávanou stratou, po prvý raz v 

jej živote čísla nestačia. Drake Elton sa z terénu vracia zranený, prenasledovaný nepriateľom, ktorý sa len 

tak nevzdá. Rýchlo je uchvátený príliš inteligentnou Margot. Ako však presvedčiť dievča, ktoré žije úplne 

vo svojej mysli, že niekedy sú životné odpovede v srdci? 

Uprostred biologickej vojny, šifrovaných listov a nemeckého špióna, ktorý chce zničiť nielen ich, ale aj 

ostatných, ktorých milujú, budú musieť Margot a Drake spolupracovať, aby ich všetkých zachránili pred 

samotnými tajomstvami, ktoré ich spojili. 

 

7. DÁ SA TAKTO ŽIŤ? 
Autor : Ed Shaw 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:138 

Cena: 7,00  Eur  

O knihe : Knihe Dá sa takto žiť?, ktorej autorom je anglický kazateľ Ed Shaw, by sme 

mohli pripísať viacero prívlastkov. Kniha je pastoračne citlivá - autor v nej hovorí o svojej 

náklonnosti k rovnakému pohlaviu. Jeho úprimnosť je osviežujúca. Zároveň je vnímavý voči kultúre. 

Sústreďuje sa nielen na výklad kľúčových faktov, ale venuje sa aj skrytým vnútorným presvedčeniam.  

Kniha je pozitívna - kresťanom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, Ed Shaw ponúka predstavu 

spokojného života s Kristom, hoci to znamená, že prídu o sex a manželstvo. To, čoho je potrebné sa vzdať, 

nie je nič v porovnaní s darmi, ktoré Kristus ponúka teraz i v budúcnosti. Povoláva k radostnej viere v 

súžení a k nádeji v utrpení. Kniha je dôrazná, nie však agresívna či panovačná. Autor sa nezameriava na 

kompromisných liberálov, ale na ľudí z vlastného evanjelikálneho tábora. Namiesto obviňovania iných je 

totiž potrebné preskúmať, či je naša vlastná tradícia v súlade s Božím slovom. Ak je v strede kresťanského 

života Boh, život dáva zmysel a je úžasný. 

 

8. DETI KRÁĽA 
Autor : Max Lucado 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:31 

Cena: 7,50  Eur  

O knihe : Max Lucado v knihe Deti Kráľa prináša príbeh piatich súrodencov, ktorí 

ostali bez rodičov. O tejto rodine sa dopočuje sám kráľ a rozhodne sa deti adoptovať. 

Siroty sú presvedčené, že svojim darom si získajú kráľovu priazeň. A tak sa predbiehajú, kto prekvapí kráľa 

najviac. No po čom túži samotný kráľ? Stane sa napokon ich otcom? Príbeh nie je určený vyslovene deťom, 

lebo aj dospelí sa môžu zamyslieť nad touto paralelou, čo chce od nás skutočne náš nebeský Otec. 

Zaujímavé ilustrácie od Sergia Martineza rovnako potešia deti aj dospelých. 

 

9. DRUHÁ HORA 
Autor : David Brooks 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán:367 

Cena: 15,90  Eur  

O knihe: Novinár David Brooks vo svojej knihe Druhá hora píše, že ak je prvá hora o 

budovaní ega a definovaní vlastnej identity, tá druhá je o vzdávaní sa vlastného ja. 

Na prvej hore musíte byť ambiciózni, strategickí a nezávislí. Na druhej hore budujete 

hlboké vzťahy a robíte dlhodobé záväzky dôvery a vytrvalosti. Ak je prvá hora o získavaní, druhá hora je 

o prispievaní. Druhá hora nie je opakom tej prvej. Vyjsť na druhú horu neznamená odmietnuť prvú horu. 

Je to nová cesta – zmysluplnejšia fáza života. Na druhú horu sa lezie úplne inak, ako na tú prvú. Prvú horu 



dobývate. Identifikujete vrchol, určíte smer a škriabete sa nahor. Ale vaša druhá hora dobýva vás. 

Podľahnete volaniu niečoho či Niekoho iného… 

 

10. FARBY LÁSKY 
Autor : Tamera Aexanderová 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 428 

O knihe:  Tamera Alexanderová v knihe Farby pravdy prináša príbeh o žene, Írke, ktorá 

sa vydá na cestu do Ameriky, aby tam začala nový život. Amerika je v povojnovom 

období a obyvatelia majú bitky severu proti juhu stále v živej pamäti. Nie je to dávno, čo 

sa v štáte Tennessee odohrala jedna z najhorších bitiek občianskej vojny. Tejto bitky sa 

pravdepodobne zúčastnil aj Ryan, brat a dvojča Catriony O’Tooleovej, ktorá sa nachádza v Írsku. Catriona 

od neho dostane peniaze, a tak sa so svojou mladšou, sedemročnou sestrou vydá na cestu do Ameriky. Tam 

sa stretne s Wadom Cunninghamom, členom tajnej služby, ktorý chce odhaliť falšovateľov peňazí. 

Šokujúcou správou je, keď zistí, že Catriona vlastní niekoľko falošných bankoviek.  

Tamera Alexanderová prináša napínavý príbeh o pravde, zrade a láske. Dáva tak najavo, že Boh vyťaží 

dobro aj zo zlyhaní.  

 

11.HĽADANIE DOMOVA 
Autor : Kristi Ann Hunterová 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 389 

Cena:12 Eur 

O knihe: Román Hľadanie domova je treťou časťou série Sídlo Haven Manor. Kristi Ann 

Hunterová v ňom prepojila romantické prvky s dávkou napätia. Život Jessamine 

Beaucheneovej je poznačený neustálym sťahovaním sa a skrývaním. Jej snahou je ujsť pred minulosťou, 

ktorú za sebou zanechala. Náhle sa však ocitne v nebezpečenstve, keď zistí, že jej údajne mŕtva rodina 

pravdepodobne žije. Zároveň tak vzniká hrozba, že všetky jej tajomstvá budú odhalené...Odborník na 

históriu a artefakty, Derek Thornbury, si je vedomý, že Jessamine ho príliš neobľubuje, ona ho však napriek 

tomu požiada o pomoc s rozlúštením starého denníka svojich predkov a on jej svoju pomoc 

neodmietne.Pátranie po stratenom artefakte spôsobí, že sa títo dvaja nielen že viac spoznajú, ale aj nečakane 

zblížia. Skončí sa ich spoločná cesta po ukončení pátrania? Alebo je šanca, že ich vzájomné porozumenie 

by mohlo vyústiť do niečoho viac? 

 

12. JE ZA TÝM BOH 2 
Autor : Don Jacobson 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 242 

Cena:7,30 Eur 

O knihe: Don Jacobson v knihe Je za tým Boh 2 vytvoril ďalšiu pozoruhodnú zbierku 

moderných zázrakov. Niektoré veci v živote nemajú žiadne pozemské vysvetlenie. Je to 

len božská vec. Zázraky sa nedejú len postavám zo Svätého písma. Stávajú sa aj celkom 

obyčajným ľuďom. Don Jacobson a rádio K-LOVE sa opäť spojili a vytvorili pozoruhodnú zbierku 

súčasných zázrakov. Kniha Je za tým Boh, 2.časť prináša tie najúžasnejšie príbehy o tom, ako Boh koná 

v n m živote: od príbehu muža, ktorý bol záhadne vytiahnutý z nákladného auta tesne pred tým, než sa jeho 

vozidlo zrútilo zo stometrového zrázu; cez príbeh mladého dievčaťa, ktoré sa napriek všetkým lekárskym 

prognózam uzdravilo po nehode, pri ktorej do jej auta narazil vlak; či príbeh o neúspešnom pokuse o 

samovražedný bombový útok, pri ktorom sa zachránil celý oddiel vojakov slúžiacich v Afganistane; až po 

príbeh šesťročného dieťaťa, ktoré sa úplne uzdravilo po nehode, pri ktorej strávilo pod vodou viac než 

sedem minút. Nechajte sa povzbudiť k tomu, aby ste si všímali neuveriteľné spôsoby, akými Boh vstupuje 

do vášho života i do životov ľudí okolo vás, a sami sa staňte svedkami takýchto zázrakov – tak ako nikdy 

doteraz. 



13. KAUZA NÁDEJ 
Autor : Lee Strobel 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 188 

Cena:8,80 Eur 

O knihe: V titule Kauza nádej autor Lee Strobel vyzýva k nádeji, ktorá  nám aj uprostred 

našich najväčších problémov pripomína, že Boh je neustále s nami a je väčší ako 

akékoľvek výzvy, ktoré sú pred nami. Nádej je neuhasiteľným plamienkom, ktorý Boh 

zapálil v našich dušiach, aby sme verili v moc jeho svetla, hoci sme obklopení čiernočiernou tmou. 

Žijeme v kultúre, ktorá je odhodlaná šíriť neľútostné posolstvo úplnej beznádeje. Toto škodlivé posolstvo 

vám možno vzalo to najlepšie. Vaša budúcnosť je možno neistá alebo vás ťaží istá vina z minulosti. Stále 

prichádzajú nejaké problémy, no keď máme nádej, všetky ich dokážeme prekonať. S nádejou prichádza 

istota, ktorá nám aj uprostred našich najväčších problémov pripomína, že Boh je neustále s nami a je väčší 

ako akékoľvek výzvy, ktoré sú pred nami. „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 

svet!“ (Evanjelium podľa Jána 16,33) 

 

14. KAUZA ZÁZRAKY 
Autor : Lee Strobel 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 288 

Cena:10,80 Eur 

O knihe: Autor New York Times bestselleru Lee Strobel v knihe Kauza zázraky trénuje 

svoje investigatívne pohľady na jednu z najhorúcejších otázok dneška. Je skutočne 

možné, že Boh nadprirodzene zasahuje do ľudských životov?  Táto provokatívna kniha 

začína nepravdepodobným rozhovorom, v ktorom popredný americký skeptik stavia zdanlivo presvedčivý 

prípad proti tým zázračným. Následne však Strobel cestuje po krajine, aby zistil u vedcov, či sú schopní 

odpovedať na ateistické námietky. Cestou sa stretáva s ohromujúcimi správami o uzdraveniach a iných 

javoch, ktoré sa jednoducho nedajú vysvetliť naturalistickými príčinami. Kniha predstavuje výsledky 

nových exkluzívnych vedeckých prieskumov, ktoré ukazujú, že zázračné správy sú oveľa bežnejšie, ako si 

ľudia myslia. Strobel sa navyše venuje najkontroverznejšej otázke zo všetkých: čo zázraky, ktoré sa 

nestanú? Ak môže Boh zasiahnuť do sveta, prečo to nerobí častejšie na zmiernenie utrpenia? Mnoho 

amerických kresťanov je prirodzene v rozpakoch, pretože nechcú pôsobiť na svojich susedov čudne alebo 

extrémne. Prípad zázrakov zatiaľ ukazuje nielen to, že zázrak je možný, ale že Boh do nášho sveta stále 

zasahuje s úctou. Táto jedinečná kniha, skúma danú tému zo všetkých strán a prichádza s vášnivou obranou 

pre Božie pôsobenie v dnešných časoch. 

 

15. KEĎ BOH (NE)MLČÍ 
Autor : Pete Greig 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 112 

Cena:4,00  Eur 

O knihe: Keď Boha v našej situácii nevidíme a necítime oporu Jeho rúk vo svojom 

živote, môžeme mať strach, zlosť alebo sa cítiť bezmocní. A niekedy by sme najradšej 

všetko vzdali. Kedysi sme sa o Neho mohli oprieť a život sa s Jeho pomocou dal 

zvládnuť, a zrazu to vyzerá, že na nás úplne zabudol. K novému prepracovanému vydaniu knihy Keď Boh 

mlčí doplnil autor Pete Greig príručku 40 denných modlitbových zamyslení Keď Boh (ne)mlčí. Ponorte sa 

spolu s ním do ticha, ktoré je nevyhnutným krokom k prehlbovaniu nášho vzťahu s Bohom. 

Kniha obsahuje zamyslenia: Zelený štvrtok – 1. až 13. deň, Veľký piatok – 14. až 26. deň, Biela sobota – 

27. až 33. deň, Veľkonočná nedeľa – 34. až 40. deň, Veľkonočná oktáva. 

 



16. KEĎ BOH MLČÍ 
Autor : Pete Greig 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 112 

Cena:9,90  Eur 

O knihe: Pete Greig uznávaný autor kníh Zašpinená sláva a Ako sa modliť napísal svoju 

najosobnejšiu a najúprimnejšiu knihu Keď Boh mlčí. Obsahuje príbeh viery, nádeje a 

lásky presahujúci všetky možnosti porozumenia, zrodený z boja, bolesti a ticha. v knihe 

Keď Boh mlčí na pozadí troch dní Kristovho utrpenia zaoberá tromi "večnými" otázkami: Ako toto 

zvládnem? Prečo to Boh dopustil? Kde si, Bože, keď nebo mlčí? Modlitba je to, čo nám ponúka spoľahlivú 

útechu v čase súženia, no zároveň vyvoláva podstatné otázky. Jednou z nich je, prečo v období najväčšej 

ľudskej krízy sa zdá, že Boh je vzdialený a mlčí? Podnetom na napísanie tejto knihy bol bolestivý zápas o 

život, ktorý zvádzala jeho manželka, a údiv nad udalosťami spojenými s modlitbovým hnutím, ktoré 

pomáhal založiť. Autor vstupuje do temných zákutí modlitby a vynára sa z nich s ťažko vybojovaným 

posolstvom o nádeji, úteche a hlbokých biblických pravdách pre všetkých, ktorí trpia v tichu. 

Knihu odporúčame spolu s príručkou Keď Boh (ne)mlčí – 40 denných zamyslení (2021). 

 

17.KRISTUS V CENTRE ŽIVOTA 
Autor : Robert H.Thune, Will Walker 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 130 

Cena:7,00Eur 

O knihe: Autori Robert H. Thune a Will Walker sa v knihe Kristus v centre života 

zaoberajú žitím viery v každodennom živote kresťana. Máme však veľa skúseností s 

úpadkom a zovšednením duchovného života, no ešte vždy nachádzame v sebe 

odhodlanie oživiť vieru v Krista. Stále máme nádej na nový začiatok.  

V Boha však nestačí iba veriť. Túto vieru treba aj žiť, aby sa z duchovného života nestalo iba vykonávanie 

činnosti a pretvárka. Je dôležité zapojiť sa do spoločenstva a nehľadieť na svoje slabosti, ale naplno žiť 

evanjelium v radosti.  

 

18.KTO ROZSVECUJE HVIEZDY 
Autor : Amanda Dykesová 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 406 

Cena:12,00Eur 

O knihe: Amanda Dykesová vo svojej knihe Kto rozsvecuje hviezdy prináša príbeh 

Lucy Clairmontovej a jej rodiny, ktorá vo svojom londýnskom dome každý večer 

prežíva nezabudnuteľné príbehy. Lucy je najviac očarená príbehmi svojho otca, ktoré 

rozpráva o šírom mori. Dokonca svoj život podriaďuje hľadaniu stratenej lode, 

legendárnej Jubilee. Lucy však postihne rodinná tragédia a tu jej prichádza na pomoc kamarát z detstva 

Dashel. Jeho znalosti o hviezdach jej môžu pomôcť odhaliť rodinnú záhadu. Pred dvesto rokmi zachráni 

pastier syna šľachtica a táto udalosť zmení životy trom mladým ľuďom. Odohrá sa tu silný príbeh lásky, 

ale aj neskutočnej zrady, obety a vykúpenia, ktorý však vymizol z pamäti. Lucy a Dash skúmajú záhadné 

ruiny na pobreží východného Sussexu a tie ich privádzajú k tomuto zabudnutému príbehu. Nájdu odpovede 

i uzdravenie, ktoré tak veľmi potrebujú?  

 

 

 

 

 

 



19. MENEJ STRACHU, VIAC MODLITBY 
Autor : Donna K. Maltese 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 184 

Cena:8,50Eur 

O knihe: Každá žena sa denno-denne stretáva s množstvom problémov. Na niektoré 

dokáže nájsť rýchle a jednoduché riešenie, iné jej môžu prerastať cez hlavu a zdať sa 

neprekonateľnými. V takýchto situáciách je priam nevyhnutné odovzdať všetko Bohu, 

ktorý nielenže nájde vhodné riešenie, ale dokáže nás zbaviť sa strachu. Sám apoštol Pavol pripomína: „O 

nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje 

žiadosti Bohu“ (Flp 4, 6). Odovzdať svoje problémy a strach nám pomôže publikácia Menej strachu, viac 

modlitby, ktorá obsahuje 180 zamyslení a citátov zo Svätého písma. Na základe nich sa postupne môžeme 

naučiť odovzdávať svoje starosti všemohúcemu Bohu a žiť život bez strachu. Jednotlivé zamyslenia 

obsahujú citát zo Svätého písma, zamyslenie a kratučkú modlitbu. 

 

20.MOST NA BELLE ISLAND 
Autor : Julie Klassenová 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 357  

Cena:12,80Eur 

O knihe: Historický román s detektívnou zápletkou Most na Belle Island z regenetského 

obdobia rozpráva príbeh mladého právnika Benjamina Bookera a Isabelle žijúcej na 

ostrove Belle Island. Benjamin Booker vyšetruje vraždu a pátranie po dôkazoch ho 

dovedie na malý ostrov na Temži, zahalený hmlou a tajomstvom. Na ostrove už desať rokov žije Isabelle, 

ktorá život na ostrove považuje za bezpečný. Správa o vražde ju preto šokuje. Zároveň si začne spomínať 

na sen, v ktorom mŕtveho muža videla. No, čo ak to nebol sen ale spomienka? Po vražde ďalšieho človeka 

vedú dôkazy priamo k Isabelle. Tá už nevie, na koho sa môže skutočne spoľahnúť a nakoniec nedôveruje 

ani vlastnej mysli... 

 

21. NÁŠ BOH JE ÚŽASNÝ 
Autor : Louie Giglio 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 208 

Cena:10,50 Eur 

O knihe: Kniha Náš Boh je úžasný voľne nadväzuje na úspešný titul Neopísateľný. 

Rovnako aj táto kniha nabáda deti k tomu, aby spoznávali cez pútavo písané texty a 

nádherné ilustrácie - vesmír, Zem, zvieratá a ľudské telo a zároveň sa zamysleli nad 

týmito fascinujúcimi vecami, cez ktoré môžu deti pochopiť, čo všetko pre nás 

pripravil náš úžasný Boh. Jednotlivé poznatky sú doplnené o úryvok zo Svätého písma a krátku výstižnú 

modlitbu. Autor Louie Giglio si myslí, že Boh má radosť, keď sa ho snažíme spoznať a skúmame to, čo 

stvoril. Zároveň je presvedčený, že v knihe pre deti pripravil mnoho prekvapení a jej čítanie bude jedno 

veľké dobrodružstvo a to nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Kniha je vhodná pre deti od 6 do 11 rokov, 

ale určite poteší aj starších. 

 

 



22. NEBEZPEČNÉ DEDIČSTVO 
Autor : Elizabeth Camdenová 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 341  

Cena:12,00 Eur 

O knihe: Historický román Elizabeth Camdenovej Nebezpečné dedičstvo je pútavým 

príbehom, v ktorom sa stretneme s tajomstvami, intrigami, šiframi a nebude v ňom chýbať 

ani dávka romantiky. Lucy Drakeová je telegrafistka ovládajúca Morseovu abecedu. Sir 

Colin Beckwith je nadaný, príťažlivý a neznesiteľne očarujúci muž, ktorého náhly príchod sa stane pre 

Lucy hrozbou. Ona i Colin pracujú v konkurujúcich si britských agentúrach. Napriek tomu, že sú súpermi, 

Lucy musí uznať, že Colinove konexie by mohli pomôcť jej rodine v právnej bitke o právoplatné dedičstvo. 

Medzi oboma postavami nakoniec vznikne spojenectvo, ktoré však pre nich môže byť aj 

nebezpečenstvom... 

 

23.NEOBYČAJNÁ ŽENA 
Autor : Laura Frantz 

Väzba: tvrdá 

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 352  

Cena:12,00 Eur 

O knihe: Historický román Laury Frantzovej s názvom Neobyčajná žena sa odohráva v 

malebných, no nebezpečných horách západnej Virgínie v roku 1770. Ústrednými 

postavami sú Tessa Swanová, neobyčajne silná žena a sestra piatich bratov, a Clay 

Tygart, tichý, no odvážny muž, ktorého vychoval jeden indiánsky kmeň. Clay sa vracia z francúzsko-

indiánskej vojny s Tessinou dávno stratenou priateľkou Keturah, ktorá z osady zmizla pred mnohými rokmi. 

Musí čeliť jednej osobnej a jednej verejnej dileme. Okolnosti ho prinútia konať, a hoci Clay nie je mužom, 

ktorý by sa len tak zaplietol s hocijakou ženou, pri stretnutí s Tessou sa čosi predsa len dotkne jeho srdca... 

 

24. NEÚPROSNÁ HLBOČINA 
Autor : Laura Frantz 

Väzba: mäkká  

Rok vydania: 2020  

Počet strán: 368  

Cena:10,50 Eur 

O knihe: Dani Pettreyová je považovaná za jednu z popredných autoriek žánru 

"romantický triler". V románe Neúprosná hlbočina opäť spojila romantickú zápletku s 

veľkou dávkou napätia. Rissi Dawsonová a Mason Rogers, vyšetrovatelia pobrežnej 

stráže, pracujú na objasnení vraždy pracovníka na ropnej plošine. Na palube plošiny 

číha smrť na každého. Navyše, na palube kolujú zvesti o nehode a kliatbe číhajúcej v hlbočine pod nimi. 

Keď vysvitne, že k úmrtiu nedošlo náhodou, začnú sa natískať otázky, či muža zabil niekto z aktivistov, 

alebo, čo je ešte desivejšie, člen jeho vlastnej posádky?  

Okrem vypočúvania viacerých osôb si Rissi a Mason musia vyjasniť vlastnú minulosť a ich vzájomné puto. 

Aby toho nebolo málo, dostávajú zlú správu: ich smerom sa ženie tropická búrka. Zostávajú sami, odrezaní 

od akejkoľvek pomoci... 

 

25. ODVÁŽNY PLÁN 
Autor : Elizabeth Camdenová 

Väzba: tvrdá  

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 328 

Cena:12,00  Eur 

O knihe: Román Odvážny plán americkej autorky Elizabeth Camdenovej je druhou 

časťou série Empire State. 



Rosalinda Wernerová je zanietená biologička, ktorá sa snaží bojovať proti chorobám prenášaným vodou. 

Prelom vidí v novej technológii, pomocou ktorej by sa zmenil spôsob dodávania vody do všetkých 

domácností mesta. Stojí však pred ťažkou úlohou - presvedčiť ľudí, že jej výskum a nápady budú mať 

reálny pozitívny efekt. O jej metódach má pochybnosti Nicholas Drake, novovymenovaný komisár 

Newyorskej vodnej správy, ktorý spochybňuje i prácu a postupy Rosalindiných spolupracovníkov. 

Zakrátko sa s ňou stretne pri riešení súdneho sporu, kde ho zaskočí vlastná reakcia na nečakane pôvabnú 

vedkyňu. Hoci Nick a Rosalinda stoja v opozícii, podvedome si začínajú uvedomovať vzájomnú 

náklonnosť. A keď sa Rosalinda náhle ocitne v nebezpečenstve, ukáže sa, že v hre ide o viac, ako 

predpokladali. Nastane čas vymyslieť naozaj odvážny plán... 

 

26. PANI PLUKOVNÍKOVÁ 
Autor : Laura Frantz 

Väzba: tvrdá  

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 436  

Cena:12,80  Eur 

O knihe: Stará Virgínia, búrlivá a neľútostná krajina, kde sa odohráva príbeh Roxanny 

Rowanovej, odvážnej a zároveň nežnej mladej ženy, ktorej život udelil ranu v podobe 

smrti jej otca – vojaka. Laura Franz vo svojom románe Pani plukovníková ponúka 

dobrodružstvo mladej ženy uväznenej vo vojenskej pevnosti, kde je obklopená vojakmi a stretáva sa s 

rozporuplnou postavou plukovníka McLinna. Dokáže Roxanne odpustiť vrahovi a nájsť lásku? Nechajte sa 

zaviesť do roku 1779 a unášať sa strhujúcim príbehom. 

 

27. PUSTOVNÍK : MUŽ S LEOPARDOM 
Autor : Vlado Štefanič 

Väzba: tvrdá  

Rok vydania: 2021  

Počet strán: 436  

Cena:10,50   Eur 

O knihe: Pustovník: Muž s leopardom je prvým dielom série „Pustovník“ slovenského 

spisovateľa a katolíckeho kňaza Vlada Štefaniča, ktorého môžete poznať aj zo série 

príbehov Kráľovná z Tammiru. Príbeh muža, ktorý veľa stratil, aby viac miloval. Chcel 

byť farmárom. Manželom a otcom. Takmer sa ním stal. Na desať dní. 

Z jeho nádejí však ostalo spálenisko. Skutočné. Domovom sa mu stala divočina. Priateľom leopard. A 

rodinou prekliati, ponižovaní a zabudnutí. 

 

28. SI MÔJ 
Autor : Max Lucado 

Väzba: tvrdá  

Rok vydania: 2020  

Počet strán: 32  

Cena:7,50 Eur 

O knihe: Max Lucado, populárny americký autor a rečník, je autorom knihy pre deti 

s názvom Si môj. V rozprávke vystupujú drevenáčikovia, ktorých stvoril Eli. 

Jedného dňa sa drevenáčikovia začali pretekať v tom, kto je lepší a kto je 

vlastníkom najväčšieho počtu krabičiek a loptičiek. Drevenáčik Gašpar nechcel zaostať za ostatnými, a tak 

postupne prišiel o všetko, čo mal. Jeho pomýlená cesta ho napokon doviedla k dielni jeho tvorcu Eliho, 

ktorý ho poučil, že pravé hodnoty sú niekde inde. 

 

 

 

 

 



29. STROSKOTANEC V CORNWALLE 
Autor : Julie Klassenová 

Väzba: tvrdá  

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 376  

Cena:12,80 Eur  
O knihe: Julie Klassenová prináša knihu plnú tajomstiev a napätia. Stroskotanec v 

Cornwalle neopisuje iba fyzické stroskotanie na pobreží. Hlavná hrdinka príbehu, Laura 

Callawayová, sa takisto cíti ako stroskotanec v prenesenom význame. Žije v Cornwalle 

medzi ľuďmi, o ktorých vie, že ju tak ľahko neprijmú a zároveň ju obklopuje veľa nezodpovedaných otázok 

o jej živote. Veci sa menia, keď Laura začne pomáhať na búrlivom cornwallskom pobreží stroskotancom, 

ktorých sila vetra často premôže a málokedy sa zachránia. Laura sa tak snaží upovedomiť rodiny, ktorých 

príbuzní sa ocitli na tomto nemilosrdnom mieste. Príbeh sa stupňuje, keď sa Laura ochotne stará o jedného 

stroskotanca, ktorý však nie je tým, kým sa zdá byť. Hovorí plynule anglicky, ale predmety, ktoré vyplávajú 

na pobrežie a ktoré Laura nájde, hovoria proti nemu. Kto je tajomný muž a ako môže pomôcť Laure 

zodpovedať jej dlho kladené otázky?  

 

30. TVORIVÁ BIBLIA PRE DETI  
Autor : CPH Editorial Staff, Gill Guile 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2021 

Počet strán: 144 

Cena:11,20 Eur  
O knihe: Zábavným a kreatívnym spôsobom poznávať Bibliu umožňuje nádherne 

ilustrovaná publikácia v mäkkej väzbe s názvom Tvorivá Biblia pre deti. Jej cieľom 

je zaujať deti pomocou integrovaných tvorivých prvkov, ktoré podporujú rozvoj 

detskej fantázie, no predovšetkým vieru dieťaťa a jeho duchovnú zrelosť. Príbehy zo 

Starého a Nového zákona sú v Biblii prerozprávané jednoduchým zrozumiteľným jazykom. Okrem 

biblických príbehov obsahuje Tvorivá Biblia pre deti aj tieto aktivity: maľovanky, vytváranie biblických 

obrázkov spájaním bodiek, hľadanie priesvitných zvieratiek v ilustráciách, porovnávanie ilustrácií a 

hľadanie rozdielov. V závere kniha obsahuje znenie modlitby Otče náš a priestor na napísanie vlastnej 

modlitby. 

 

31. VEZMI SI SVOJ ŽIVOT SPÄŤ  
Autor : John Eldredge 

Väzba: mäkká 

Rok vydania: 2020 

Počet strán: 248 

Cena:7,90 Eur  
O knihe: Rýchlosť, akou sa dnes ženie svet – nevedno kam – je pre život človeka 

zhubná. V dôsledku množstva informácií, zväčša negatívnych, sa stávame necitliví, 

ľahostajní, apatickí a bezmocne sa prispôsobujeme tomu, čo svet okolo nás žiada. Byť 

pripojený na sieť 24 hodín denne, 7 dní v týždni sa pokladá za normálne. Aj firmy od 

svojich zamestnancov čoraz častejšie vyžadujú absolútnu dostupnosť. Informatizácia a nové technológie 

nás obrali o čas, no ešte horšie je, že nás okrádajú o život. O skutočný život. Kedy ste naposledy len tak 

obdivovali krásu západu slnka? John Eldredge odhaľuje zradnosť nášho súčasného života a ponúka cesty, 

ako sa vrátiť k takému životu, aký Boh pre nás od počiatku zamýšľal. Mať čas, nebyť ustarostený, 

neponáhľať sa, vnímať krásu, rozvíjať vzťahy, zbližovať sa s Bohom… Tieto a ďalšie praktické cvičenia 

nám pomáhajú vziať si svoj život späť. Ak vnímaš, že si uštvaný, bez šťavy, bez radosti, táto kniha je pre 

teba. Jej čítaním môžeš vziať svoj život opäť do vlastných rúk. 
 


